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Spørgsmål nr. 98 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor al supervision på nær på 

særligt sikrede afdelinger i Kriminalforsorgen er blevet skåret 

væk, samt om ministeren påtænker at genetablere det, jf. at det 

er noget, der nævnes i afgangsanalysen som et stort ønske og 

som kan modvirke PTSD?” 

 

Svar: 

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet en 

udtalelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har oplyst følgende: 

 

”Kriminalforsorgen har implementeret en ny, ensartet og syste-

matisk supervisionsordning. Hensigten er at skabe øget medar-

bejdersikkerhed, blandt andet gennem styrket fagligt fællesskab 

og bedre muligheder for kollegial støtte. Supervision kan under-

støtte fagligheden og øge støtten til medarbejdere, der kan være 

særligt udsatte på baggrund af den klientkontakt, de har i det 

daglige. 

 

Projektet er en del af den nuværende flerårsaftale og skal finan-

sieres inden for den eksisterende ramme. Kriminalforsorgen har 

derfor fokuseret supervisionen på de afdelinger, der vurderes at 

have størst behov, med udgangspunkt i, hvor belastende arbej-

det med de indsatte må antages at være for medarbejderne. 

 

Den fokuserede supervisionsordning er målrettet alle medarbej-

dere, uanset faggruppe, ansat på følgende typer af belægsafde-

linger:  

 

 Afdelinger i sikkerhedskategori 1 og 2. 

 Behandlingsafdelinger. 

 Afdelinger for kvinder og unge indsatte. 

 Udrejsecentre. 

 

P.t. opfylder 48 afdelinger på kriminalforsorgens matrikler disse 

kriterier og skal derfor gennemføre den fokuserede supervision. 

Af ressourcemæssige årsager har det været nødvendigt at opsige 

tidligere supervisionsordninger på afdelinger, der ikke opfylder 

udvælgelseskriterierne. 

 

Kriminalforsorgen betragter det som en ledelsesopgave at sikre 

mulighed for drøftelse af konkrete sager og faglig sparring. Det 

gælder også på afdelinger, der ikke er omfattet af den fokuse-

rede supervisionsordning. 

 

Kriminalforsorgen kan ikke bekræfte beskrivelsen af, at al su-

pervision på nær på de særligt sikrede afdelinger er skåret væk.” 
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